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லா� லியர், தமிழில- சேபசன மமததபா, 

படங்க- ே்ரன �ட் 



இன்  ங்ாகாவ� ்�  சே்ாத� தாராாடன டசன் 
காத ்க�� த க�வ ட்ாெதபதவ� த்்த உாக. ஆ�ால, 
்�  சே்ாதரன இயயவ ்னயடன கர காமவவ்ிமான . 

“ஆ இயன உ   ன இஙே்ேய இம�் கடா ” ்னேமன. அகன 
்��� பதில தரகால�ல,ஆ�ால �்்�ை தி�ரசச�ல 
 ணாயால தரசி�ட்ாகேட சியங் ஆரவபாததான.  ட�னமால 
அகய�� ஆடடசவ இம�்ிம .



 “ச�,  பரகாயால�ல இயன” ்ன் கமி காடெ 
அவமாகாடவ “அகன ்ங்கடன கரடெமா?” ்னேமன.

”வவ... ஆ�ால அக�� பததிரமா்  ்க���் 
ேககெவ, தன�ால ்ட�மா” ்னமாக .உான “ச� 
பாத தேபன.” ்னேமன. 

தாராாவ ஒத  ட்ாகெ த�ல�ய ஆடட�ட்ாகேட 
்ன��டவ கமி�ாக “ஜூலி, ்தவ�வ அகன �்�ய 
பாடத �ட்ாக” ்னமாக. 





இயா��ன  �ை மவமகர்ை  ேபால ேக�ல 

டசயகதில�ல .அகன ்�த�வ காததியாசமா்ேக பார�்ிமான 

உாங்க உா��ய�டய சாதபாடெ�்�ட�ய 

தாகட�டசலசவேபா  இயான ்�டயான தகேை 

ேபாய  அங� தகேை த�சியால டமலல மழன் ட்ாகடம்த 

மினகாசிமி�யேய ்க���் ஆரவபாததான. 

சாதபாெ ப�மா்வ டபக சாகடகா� ,ஐ்்ிிவ ,பா்தா 

்ெத �ட்ாகெ ேக் ேக்மா் அங�வ இங�வ 

டசன்ட்ாகடம்த  அகன பார�கயாேலேய படகால�ல. 

உாவ ஒம ேசாடா காங்லாவ ்னேமன உான ்�ட�� 

டகை�ேய அக�� இ�த  கமவக�ர இயா��ன ்க்க 

மினகாசிமி ேமேலேய இம்த .





இயான ஒலி்�ை ே்டப வ காததியாசமா்ததான. ஒம 
த ய�ணதவ ககட �சரன அலம அலம டசனமாசவ 
இயான ்க�ததிவ� அ  கமகேத இல�ல. ஆ�ால 
அகன தன த�ல�ய ப�்காடடல சாயத  ்��� 
ே்ட்ாத  ேதா ஒம சததத�த தன��தபா ்க��தபான. 
அக�  �்�ய பாடத  இ�த �ட்ாகேட சச�்ிரவ 
்னேமன.





இயான  �்ி�ால ்்ரக வ காததியாசமா்ததான. 
பாடட�ன   ட்ாத  காவப�� ்�டயால மி்ாவ 
மண்கை லிலா�   ட்ாத�த ்்ததிவ� ேஉேர 
உ டடே�ன. அகன  ��் மழித �ட்ாகேட 
திமவபாகாடடான.

ஆ�ால தபால அசகல்வ கழியா் டசனமேபா  
 ��்  டா� , டசாரடசாரதபா� டசங்ல ேமல 
�கத   ்ர்ிமான உான தடே� “ உி்த ;உி்த ” 
“இதபட சி்பாக�ை த�மா் டசயகாயா !்ன் 
கமியபடேய யாமவ ்க��தபதவ�்ன அக�� 
இ�த  டசனேமன. 





இயான தணரக வ காததியாசமா்ததான. உ ர �ட�டயான 
அமே் ேலசா� சிம�்�ை  ்ெத  அகன ்ன�ததிவ� 
அம்ில ட்ாகெ டசன் ்ி�ம ்ி�ம  டடே�ன 
ச்�சிடெ�ட்ாகெ தகை�காடடான. 

தாராாவ உாயவ காத ்க�� தா��யவ 
�கா�ட்ாகடம்தேபா  இயான த�ரயால 
பெத �ட்ாகெ ்ன�த�த ்ட�மா� ்வ்ை�ன ேமல 
அ�ததி �கத  பெத � ட்ாகடான. 

அக�  �்�ய பாடத �ட்ாகெ “்�்திம யாராக  
தன ேமல ்ால �கத  உட் காட ேபா்ிமார்ை” 
்னேமன.





இயான  ம�கதப வ காததியாசமா்ததான. தணா ்�ட்�ை 

்ட்  டசலசவேபா  இயான பா் ா�கேயா, ஹாட டா� 

அலல  மிம கா� த�டடசலலேயா ்க���்மாடடான அ�ால 

்� �ப��க �்காடெ ம�் காடட தா��யங்�ை ்ெதபான. 

தாராாவ உாயவ மதியவ சாதபாடடவ� தா��யங்க 

சாதபாடமாடேடாவ ்ங்கடன கா ப ட ா சாதபாடலாவ ்னேமன. 

அ�ால அகன ே்ட் மாடடான பகர பாத�ப ஒன் ஒனமா் 

சாதபாெகான. 

சில ேஉரங்ை�ல அகன டசயல ்��� ே்ாபத�த 

கரக�ழ��வ. 





“உ  இயாயடன இம ஜூலி; உான பாட ா காங்ி கம்ிேமன” 
்னமாக தாரா. 

உான டபஞசில அகன ப�்ததில அமர்  ்ாததிம்ேதன “்ன 
அம்ிேலேய   தட்ார” ்னேமன. அ�ால இயான �்்�ை 
தடட�ட்ாகேட ்ன�� ்க���்கால�ல. 



்�டசியால �்யால இரகெ பாட ா�்�ை ்ெத �ட்ாகெ 
தாரா க்  ேசர்தாக. க்தாடன இயான ்ஙே் ்னமாக உான 
தடே� இயான உினமிம்த இடத�த பாரதேதன. 

அக�� அங� ்ாணகால�ல; அக�� ்ாணகால�ல ்னம வ 
ஒம ்ணவ ்ன�ால அ�சய�கட ்டயகால�ல 
அடகயாவமில பா�ச்ினம தணரா. 



தாரா அம்ில இம்த ஒம டபகணாடவ டட டசன் “உ ல 
உிம சட�ட அணா்த சி்க�� உ ங்க பாரதத ர்ைா” ்ன் 
்ததி�ாக அகக இல�ல ்ன் த�ல ஆடடகாடெ 
டசனமாக. 

ேபா�வேபாேத “ஒமேக�ை பார�்ின ்்தப�்வ உட்  
ட்ாகெ இம��வ ேப் பால கா�ையாட�ட 
பாரத �ட்ாகெ இம�்ிமாே�ா ்ன�ேகா” ்னமாக. 
ஆ�ால அகய�� ேப்பால பாட�்ாேத. 



ஒம சின�தடபக�ண ேதாை�ல ��்ியககணவ ஒம 
ம��தன க்  ட்ாகடம்தார அக�டவ “உ ங்க ஒம 
சி்க�� ்க்ர்ைா” ்ன் ே்ட�வேபாேத ்ன டதாக�ட 
அ�டதத . “உாங்க சி்கர்க�� ்�த டசாலசவ 
இடததிவ� ்�த ே்ட் டசன்ட்ாகடம�்ிேமாவ, 
ஒமேக�ை அகன ்�த ே்டெ�ட்ாகடம�்ிமாே�ா 
்ன�ேகா.”்னமார. 

ஆ�ால அகய�� ்�த்க ்னமாேல பாட�்ாேத. 





தாரா இயா�� ்கெபாட�் ேக்மா் டட�ாக.உான 
்க்�ை  ட இயான சி்திதப  ேபான் சி்தி�் 
்யவசிதேதன. 

இயாய�� ப�ன ்�ட மி்ாவ பாட��வ. அ்த டப�ய 
்்திரவ ப�ன்�ை ஹி் ்னம சததத டன தத�கத  
ககண மயமா் டப�தா��க  அகய�� பாட��வ. 

அகய�� உ �வ் பாட��வ. ்்த�த உ �வ் அம்ில 
�கத �ட்ாகெ உ ர ்க்க�� ேஉேர மி் அம்ில 
சததமிடெ டசலக�த ்க��ததகாேர இமதபான. 

தி்டரன்  ங்ாகான ப�ழய மணா அட�்த கங்ிய . 
தடே� ்��� இயாய�� இ்த மணாசததவ பாட��ேம 
்னப  உி��ா��க்த . 





உான ்� ேக்ததில மணா இம��மிடததிவ� 
டடே�ன, அங� இயான மணாயான அடயால 
பெத �ட்ாகெ மணாயான உா��் ்னயவ 
பானயவ அ�சத  ட்ாகடம்தான.

உான அகய�� பாட�்ா  ்னமாசவ கட அக�� 
இ்�்ி அ�ணத �ட்ாகேடன. 



தஞசல அம்ில தாரா உிவப�த ்கெ அக�ை 

கதபாடேடன. அகக  �சி�ர�் டடக்  ்ங்க 

இமக�ர�வ ேசரத  அதபடேய

அ�ணத �ட்ாகடாக.





உான இயா��டவ “உ  ்தபட காமவவ்ினமாேயா அதபடேய 
உட்  க  டடவ� ேபா்லாவ” ்னேமன.

உாங்க உ ர �ட�ட அம்ில உினேமாவ இயான ்வ்�ை 
்மி்  கா�ையாட�ான, பா�தயாே�ாரதில அ்த ்வ்�ை 
க��சயா்�கததான உான அகன்ன உின்ட்ாகெ 
அகன காரல்�ை யாமவ மிதி�்ாமல பாரத �ட்ாகேடன. 



பாடடர  �்�ட�ய ்ட்  ேஉரா் உாங்க தபால 
அசகல்வ டசனேமாவ. இயான அகன 
காமவபாயகா் டசங்வ்�ை ்்ர்தான.

யார பார�்ிமார்க ்ன் உான ்க�ல 
ட்ாகைகால�ல. 



அ்த  �ல�ய ்ட்தேபா  ்��� ்ாதில 
காழாத  ேதாஒம சததத�த இயான 
்க���்தடதாடங்ி�ான உாங்க 
டபா்�மயா் ்ாததிம்ேதாவ. உாங்கவ 
அ்த சததத�த ே்ட் ்யவசிதேதாவ. 



ேஉக தணக்ததில உாயவ இயாயவ  ்ன த�ல 
மவ்வக�ர மின காசிமி�ய ்க��தேதாவ. 



க  டடவ� க்தேபா  “உ�ட பயாவசி உனமா் 

இம்த  இயான” ்னேமன. மின�ல ேபால 

சடடடன் இயான ்ன��தபாரத  சி�ததான.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29

